
 

Machinenummer:  42610001 

t/m 42610004 

Bouwjaar:  2010 - 2012   

CSB 2600 / XL / XXL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HANDLEIDING ONTVANGSTBUNKER CSB 2600 / XL / XXL   

 

 
 

- 2 - 

 

 

 

 

 

Gebruikershandleiding 

- Ontvangstbunker CSB 2600 / XL / XXL - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versie:  2010 - 2012 

 

 

 

Climax International BV 

Beneden Dwarsdiep 25 

Postbus 42 

9640 AA Veendam / Holland 

 

Tel:   (+31) 598-666670 

Fax:  (+31) 598-666676 

E-mail:  customersupport@climaxtrade.eu 

Website:  www.climaxtrade.eu 

 
 

mailto:customersupport@climaxtrade.eu
http://www.climaxtrade.eu/


HANDLEIDING ONTVANGSTBUNKER CSB 2600 / XL / XXL   

 

 
 

- 3 - 

INLEIDING 

Deze gebruikershandleiding is bedoeld om kennis te nemen en de mogelijkheden 

optimaal te benutten van uw Climax machine. Het bevat belangrijke informatie betref-

fende de werking en veiligheid van de machine. Aandachtig lezen helpt gevaren te 

verminderen en reparatie of uitvalkosten te beperken. 

 

De gebruikershandleiding moet bij de machine aanwezig zijn, daar waar de machine 

wordt ingezet en een ieder die met de machine werkt wordt geacht het gelezen te 

hebben. 

 

Hoofdstuk 1 behandelt algemene waarschuwingen. Instrukties en technische gegevens 

vindt u in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 behandelt de installatie van de machine, gevold door 

het gebruik van de machine in hoofdstuk 4. Onderhoud komt aan de orde in hoofdstuk 5 

en eventuele storingen in hoofdstuk 6. In de bijlagen staat het elektrisch schema 

weergegeven evenals de conformiteitsverklaring. 

 

Deze gebruikershandleiding beperkt zich tot het aanduiden en toelichten van de voor de 

gebruiker  belangrijkste aspecten om optimaal met uw machine te kunnen werken, 

betreffende prestatie en veiligheid. De machine is geschikt voor het transportere n van 

land- en tuinbouwproducten en dan met name de bol- en knolgewassen. Mocht u de 

machine voor een ander product willen gebruiken raadpleeg dan eerst uw leverancier.  

 

Uw Climax-machine is geproduceerd volgens de geldende machine richtlijn EG-richtlijn 

89/392/EEG.  

 

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten 

overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNI VOORWAARDEN gedeponeerd ter 

Griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2001.  
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1 WAARSCHUWINGEN 

1.1 Algemeen  

In de handleiding worden de volgende symbolen gebruikt om belangrijke aanwijzingen 

aan te geven.  

 

 

Met dit symbool aangeduide teksten duiden op een mogelijke ongeval 

of verwonding gevaar. 

 

 

Dit symbool duidt op gevaar voor elektrische spanning.  

 

 

Dit symbool duidt aan dat er instructies nodig zijn om tot een goede 

uitvoering te komen, of om een tip te verstrekken. 

1.2 Ongeval of verwonding gevaar 

Het is uiterst belangrijk dat het bij de machine behorende instruktieboekje bewaard blijft. 

Zou de machine door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, dan dient de 

nieuwe gebruik(st)er over het instruktieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen 

te kunnen beschikken. Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans 

veiligheid. Climax machines zijn op veiligheid geconstrueerd, dat betekent dat daar 

waar mogelijk afschermingen zijn gemonteerd. 

 

Draag geen loshangend haar, losse kleding of sieraden. Grijp niet naar verontreiniging 

in of op uw machine. Klim niet op of over de machine. Hierdoor kunnen gevaarlijke 

situaties ontstaan. 

 

Indien u tijdens de aflevering een schade aan de machine hebt vastgesteld, meldt u dit 

dan, voor u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier. De 

machine is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om 

kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken.  
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Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, de machine of de eigenschappen daarvan 

te veranderen. 

 

Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen de machine niet op de 

aansluitsnoer staat. 

Schakel na het gebruik altijd de stroomtoevoer af door, afhankelijk van de wijze van 

installatie, de steker uit het stopkontakt te nemen of de hoofdschakelaar op de nulstand 

te schakelen. 

 

Elk in werking zijnde machine kan defekt raken. Het is niet ondenkbaar dat dan, tijdens 

uw afwezigheid, schade ontstaat. Uw machine voldoet aan alle, op het moment van 

produceren bestaande, veiligheidsvoorschriften. Toch adviseren wij u de machine niet te 

laten werken zonder dat er iemand aanwezig is. 

 

Tracht in geval van storing of defekt, dit apparaat niet zelf te repareren. Reparaties 

welke door niet-deskundige personen uitgevoerd worden kunnen tot schade of letsel 

leiden. RAADPLEEG UW LEVERANCIER. 

 

Deze machine dient alleen voor het transporteren van bol- en knolgewassen. Ander 

gebruik van de machine kan schade tot gevolg hebben. De leverancier is niet 

aansprakelijk voor schade door oneigenlijk gebruik.  

 

Personeel dat bevoegd is om te werken met deze machine, dient voor gebruik nemen 

van de machine de handleiding te hebben gelezen. Ook personeel dat incidenteel aan 

de machine werkt, b.v. onderhoud, vervanging in de pauze's, dient de handleiding te 

hebben gelezen. 

 

Let op de gevarenaanduiding, die door middel van stickers aangegeven worden, op de 

machine. De gevaaraanduidingen goed zichtbaar houden. 

 

De machine is alleen geschikt voor transport over het erf.  

 

Kijk voor het in bedrijf stellen van de machine goed of niemand in de buurt van de 

machine is. 
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1.3 Instrukties / tips 

Controleer regelmatig het personeel dat met de machine werkt of  die de regels, die in 

de handleiding vermeld staan, in acht nemen. 

 

Overlaad het apparaat niet. Raadpleeg de betreffende adviezen in de handleiding.  

 

Hou de voorgeschreven tijden voor de steeds terugkerende testen of inspectie in acht. 

 

Vul de handleiding aan met de geldende bedrijfsregels, (bv. wat te doen bij een storing 

aan de machine, wie te waarschuwen bij een storing e.d.).  

 

Controleer minstens één keer per dag of er ook uiterlijke mankementen waarneembaar 

zijn. 

 

Zet bij een storing de machine direkt stil en laat vervolgens de storing herstellen.  

 

Neem tijdens onderhoud en/of reparatie de steker uit het stopcontact, dit om plotseling 

inschakelen te voorkomen. 

 

Maak de machine vóór reparatie en onderhoud schoon. 

 

Controleer na het reinigen alle kabels en hydrauliek slangen op breuk en scheuren. Laat 

gescheurde of gebroken leidingen direct vervangen. 
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2 TECHNISCHE GEGEVENS 

2.1 Machineoverzicht 

 

Figuur 1: CSB ontvangstbunker 

 

1. Trekhaak 9. Hoogteverstelling bunkerbodem 

2. Instelbare voorbalk 10. Hydraulische bodemaandrijving 

3. Variabel verende instort 11. Cilinder loskoppelen reiniger 

4. Zijschotten 12. Hoekverstelling reiniger 

5. Bunkerbodem 

6. Hydrauliek loskoppelen reiniger 

7. Hydrauliek rolopening reiniger 

8. Elektrokast met afstandbediening 

13. Grondafvoerband 

14. Langsverstelling afvoerbanden 

15. Produktafvoerband 

16. Dwarsverstelling afvoerbanden 
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2.2 Algemeen 

 

Technische gegevens  CSB 2600 CSB 2600 XL CSB 2600 XXL 

Lengte zonder trekhaak 5,60 m 7,00 m 8,40 m 

Transportbreedte 3,48 m 3,48 m 3,48 m 

Hoogte 2,50 m 2,50 m 2,50 m 

Inrijhoogte 0,80 – 1,10 m 0,80 – 1,10 m 0,80 – 1,10 m 

Inrijbreedte 3,30 m 3,30 m 3,30 m 

Lengte instortknik n.v.t 1,40 m 2,80 m 

Lengte opvoerdeel 3,00 m 3,00 m 3,00 m 

Lengte uitloopknik 0,80 m 0,80 m 0,80 m 

Bodemlengte totaal 3,80 m 5,20 m 6,60 m 

Bodembreedte  2,60 m 2,60 m 2,60 m 

Theoretische inhoud 13,0 m3 18,5 m3 25,0 m3 

Bodemsnelheid 0,4 – 4,4 m/min 0,4 – 4,4 m/min 0,4 – 4,4 m/min 

Banden 15.0/55x17 18 ply 15.0/55x17 18 ply 15.0/55x17 18 ply 

Aantal reinigingsrollen 7 7 7 

Rolopening 2 – 50 mm 2 – 50 mm 2 – 50 mm 

Gewicht ±4250 kg ±5000 kg ±5750 kg 

Totaal vermogen max. 10,8 kW 10,8 kW 10,8 kW 

Motor ontvangstbunker 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW 

Motor rollenzeef 2,6/3,1 kW 2,6/3,1 kW 2,6/3,1 kW 

Motor afvoerbanden  

(per band) 

1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW 

Afvoerbanden in trog 3,40 x 0,80 m 3,40 x 0,80 m 3,40 x 0,80 m 

Afgiftehoogte 

afvoerbanden 

1,05 – 1,25 m 1,05 – 1,25 m 1,05 – 1,25 m 

 

Maten bij benadering 
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2.3 Geluid 

De door Climax gefabriceerde machines hebben grote afmetingen, (die bovendien vaak 

variabel zijn) en worden onder verschillende omstandigheden gebruikt. Het is onmogelijk 

het individueel uitgestraalde luchtgeluid per omstandigheid te verme lden. Climax 

hanteert de norm van het meten van het geluidsdrukniveau op diverse plaatsen rondom 

de machine op 1 meter van de machine oppervlak en op een hoogte van 1,60 meter 

boven de grond, of het toegangsplatform. Het meten vindt plaats in de buitenluch t 

waarbij alle geluidsbronnen van de machine zijn ingeschakeld op hun hoogste toerental. 

Er wordt tijdens de ontwikkeling en fabricage van de machines gestreefd om een 

geluidsdruk kleiner dan 70 dB(A) te verwezenlijken, zodat geen specifieke 

voorzorgsmaatregelen nodig zijn. U vindt in de algemene technische gegevens (H2.2) 

het voor deze machine gemeten uitgestraald luchtgeluid.  

2.4 Elektrisch schema  

 

Werkzaamheden ten behoeve van de elektrische installatie aan uw 

machine mogen alleen worden uitgevoerd door daartoe bevoegde 

personen. 

 

Het elektrisch schema bevindt zich in deze handleiding omdat, bijvoorbeeld uw 

installateur in geval van een elektrische storing, hierom kan vragen.  In bijlage A bevindt 

zich het elektroschema van de machine. 
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3 INSTALLATIE 

3.1 Transport over het erf 

 

De machine is geschikt voor transport over het erf. Verplaats de 

machine alleen als dit nodig is en dan met lege bunker. De machine 

is gebouwd voor een stationaire opstelling. 

 

3.2 Opstelling van de machine 

 Bij het opstellen van de machine is het belangrijk dat deze zo horizontaal 

mogelijk geplaatst wordt. 

 Wanneer de ontvangstbunker geplaatst wordt op een niet verharde vloer, dan is 

het zeer aan te bevelen om platen of sterke tegels onder de draagpunten van de 

ontvangstbunker aan te brengen, zodat deze niet kan wegzakken. 

 Zet de machine op de juiste plaats. Stel nu de voorbalk met de rubber beplating 

op de juiste hoogte in. Het rubber kan naar wens ingekort en/of ingesneden 

worden voor een perfecte aansluiting van de kipper op de ontvangstbunker zodat 

er geen aardappelen of andere knolgewassen buiten de bunker vallen tijdens het 

legen van de kipper. Verwijder tot slot de trekhaak. 
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4 GEBRUIK 

 

Voor ingebruikname de stroom toevoerkabel op beschadiging 

controleren en kijk of de netspanning van uw huisinstallatie 

dezelfde is als die van de machine (standaard 400V, 50 Hz).  

 

Nadat de stroomtoevoerkabel is aangesloten kunt u de hoofdschakelaar inschakelen 

(stand 1). De rode lamp op de elektrokast licht kortstondig op. Wanneer deze na een 

paar seconden niet uit gaat, is de draairichting van de motoren niet goed ingesteld. Met 

hoofdschakelaar “A” kunt u de draairichting veranderen (stand 1 of 2). Wanneer de rode 

lamp niet meer brandt is de machine gereed voor gebruik.  

4.1 De bediening 

De machine is standaard voorzien van een elektrokast met afstandbediening, voorzien 

van de volgende functies: 

 

 
Figuur 2: Elektrokast 

A = Hoofd-/faseschakelaar  

B = Lamp “foutieve draairichting” 

C = Reset noodstop 

D = Noodstop 

E = Start 

F = Stop 

G = Draairichting grondafvoer 

H = Draairichting produktafvoer 

I = Toerental rollenset 

J = Lamp “thermische storing”  

K = Connector afstandsbediening / 

DOSIMAT 

Q 

R 

= 

= 

Connector Climax Line Control 

Keuze snelheidsregeling bodem 

handmatig of via Dosimat (optie) 



HANDLEIDING ONTVANGSTBUNKER CSB 2600 / XL / XXL   

 

 
 

- 13 - 

 

 
Figuur 3: Afstandsbediening 

L = Snelheidsregeling bunkerbodem 

handmatig 

M = Bunkerbodem ON / OFF 

N = Start 

O  

P 

Q 

= 

= 

= 

Stop 

Noodstop 

Instelling capaciteit Dosimat 

(optie) 

 

4.2 Inschakelvolgorde van de motoren 

1. De aandrijfmotor van de produktafvoerband inschakelen.  

2. De aandrijfmotor van de grondafvoerband inschakelen.  

3. De aandrijfmotor van de rollenzeef inschakelen. 

4. De aandrijfmotor van de bunkerbodem inschakelen. De motor mag alleen gestart 

worden als de rollenzeef en afvoerbanden al in werking zijn gesteld.  

5. Schakelen tijdens bedrijf gebeurt met de knoppen E en F op de elektrokast of 

met de knoppen M en N op de afstandsbediening. Indien een van deze knoppen 

bediend wordt, zullen de afvoerbanden direct starten en na enige tijd de rollenset 

gevolgd door de bodem. Dit om een goede werking van de machine te verkrijgen 

en in fase op te starten. 

4.3 De bunkerbodem  

De bunkerbodem is opgebouwd uit doekdragers met een zachte PVC bodem. De 

doekdragers zijn gemonteerd aan gehard stalen rollenkettingen. Deze rollenkettingen 

mogen nooit te strak worden gespannen.  
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4.4 Snelheidsregeling van de bunkerbodem 

De Climax ontvangstbunkers type CSB hebben een hydraulische aandrijving met een 

snelheidsregelaar (actuator). De aandrijving van de bunkerbodem wordt handmatig met 

de afstandsbediening of automatisch door middel van een DOSIMAT (optie) geregeld. In 

de onderstaande figuur is een zijaanzicht weergegeven van de hydraulische 

snelheidsregeling. Op de machine vindt u deze regeling schuin aan de onderzijde van 

de hydraulische unit onder de bunkerbodem. Via de opening in de tank is deze 

bereikbaar. 

 

 

Figuur 4: Hydraulische regeling 

 

De regelkraan is traploos instelbaar. Middels de stelbout op de hendel, i s het mogelijk 

de regelkraan op de actuator af te stellen. 

 

regelkraan stelbout actuator 
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4.5 Rollenreiniger 

De rollenreiniger wordt gevormd door roestvaststalenrollen met een diameter van 88,9 

mm, spiraalrollen met een diameter van 90 mm of door PU rollen. De verstelling van de 

rolopening gebeurt door de handpomp te bedienen nadat men hendel C (fig. 5) van de 

handpomp op groter of kleiner heeft gezet. Door de handpomp worden de cilinders in - of 

uitgeschoven waardoor men de rolopening varieert. Bij rolopeningen kleiner dan 10 mm 

dient men de verstelling voorzichtig te doen zodat de rollen niet tegen elkaar aan 

gedrukt worden. De rolopening is traploos verstelbaar tussen ± 2 en 50 mm voor RVS- 

en spiraalrollen. Het verdient de aanbeveling om de rolopening van de rollen in te 

stellen op het moment dat het product over de rollen worden gevoerd.  

 

 

C  

 
Figuur 5: handpomp 

 

 

A 

 

Figuur 6: hoogteverstelling 

 

Immers, op dit moment kan men het gewenste resultaat sneller bepalen. De 

hellingshoek van de rollenset is te veranderen door de handwielen 12 (fig. 1) te 

verdraaien. Om de rollenset weer goed op de afvoerbanden te laten aansluiten, kunt u 

de rollenset in zijn geheel weer laten zakken door de krikken onder de bunkerbodem te 

verstellen. Dit doet u door hendel A (fig. 6) te verdraaien totdat de rollenset goed op de 

afvoerbanden aansluit. 

 

 

Let erop dat de rollenset niet op de afvoerbanden rust. Dit om 

schade te voorkomen. 
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De valhoogte tussen de bunkerbodem en de rollenzeef is traploos instelbaar (vario-nivo 

verstelling). Dit doet men door de topstangen A (fig. 7) aan beide zijden van het frame te 

verdraaien. De minimale lengte van de topstang is: 340mm, de maximale lengte is 

470mm.  

 

 

Let erop dat de min-max lengte van de topstang niet overschreden 

wordt. Dit om beschadiging van de machine te voorkomen.  

 

 

De rolschrapers dienen niet te 

strak op de rollen te lopen. 

Wanneer met droog product 

gewerkt wordt, is het aan te 

bevelen om de schrapers los 

te zetten. Extra slijtage van de 

rollen en schrapers wordt zo 

voorkomen. 

De twee bevestigingsbouten 

van de schrapers aan de 

uiteinden van de schrapers 

moeten altijd weer goed 

vastgedraaid worden. 

 

A  

 
Figuur 7: Vario nivo 

 

Indien de machine is uitgerust met een loskoppelbare rollenset dan wordt de 

vario/niveau vervangen door een hydraulisch aan- en afkoppelmechanisme. 
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4.6 Afvoerbanden 

De PVC-banden van de diverse afvoerbanden zijn voorzien van een speciaal 

geleidingssysteem, waardoor scheeflopen van de banden in beide richtingen wordt 

tegen gegaan. Controleer dagelijks of de banden niet scheeflopen. Bij scheeflopen van 

de banden kan men deze aan de spankant corrigeren. Op de dwarsbanden is een 

eindschot geplaatst. Deze eindschotten kunnen aan beide uiteinden geplaatst worden, al 

naar gelang de gewenste draairichting. De schrapers zijn aan de uiteinden van de band 

gemonteerd.  

 

 

 

Het verdient de aanbeveling om maar één schraper te gebruiken 

om beschadigingen aan de band te voorkomen.  

 

 

De banden zijn in lengterichting te verschuiven, waardoor een betere aansluiting op een 

vervolgband wordt verkregen. De hoogte van de productafvoerband is verstelbaar door 

de stangen, waarop de band rust, in een ander gat te plaatsen. Tevens zijn beide 

banden gelijktijdig te verstellen in de dwarsrichting op de afvoerbanden door middel van 

de hendel (fig. 1, pos.14) in de verstelbuis te plaatsen en te verdraaien. Hierdoor kan 

men de scheiding van grondafvoerband- en productafvoerband zo plaatsen dat men de 

juiste positie van de banden heeft voor een optimale werking van de machine.  

 

 

Let op: de banden mogen maximaal 0,3% van de bandlengte 

gespannen worden. 
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4.7 Thermische beveiliging 

Alle elektromotoren zijn voorzien van een 

thermische beveiliging. 

De motorvermogens en bijbehorende 

instelling van de thermische beveiliging 

vindt u in het elektrisch schema. Deze 

beveiliging dient tegen overbelasting van 

de motor en bevindt zich in de 

elektrokast. Mocht de thermische 

beveiliging in werking treden, dan valt de 

motor uit, daar deze te warm wordt. 

Voordat deze gereset wordt, moet de kast 

geopend worden. Voor het openen van de 

kast dient de hoofdschakelaar A (fig 2) in 

stand 0 te  

 
Figuur 8: Thermische beveiliging. 

staan. Op de thermische beveiliging, die is uitgevallen, verschijnt een klein geel vlakje 

links boven het rode knopje. Na enige tijd wachten kunt u op de thermische beveiliging 

van de desbetreffende uitgevallen motor de resetknop indrukken (fig.8). De motor zal 

niet gaan starten in verband met de veiligheid. Eerst moet de kast gesloten worden 

alvorens de machine te starten. U moet de machine zelf weer starten. 

 

 

Voordat aan de machine gewerkt wordt eerst de stroomtoevoer uit 

schakelen door de stekker uit de contactdoos te halen. 

 

Mocht een elektromotor meerdere malen thermisch uitvallen, dan moet het systeem op 

de volgende punten worden gecontroleerd: 

 Ketting staat te strak. 

 Kijk of er veel grond aan de banden of aan de rollen is aangekoekt.  

 Kijk of de koelribben van de elektromotor schoon zijn. 

 Controleer de kabels en stekkers op defecten. 

 Controleer de 400V spanning op een uitgevallen fase (de motor bromt dan).  
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 Laat nagaan of er spanningsverlies is. Spanningsverlies kan ontstaan door:  

o Te dunne verlengkabel (kabel wordt warm) 

o Te lange verlengkabel 

o Slechte kwaliteit stekkers en contactdozen 

o Te weinig spanning op het hoofdnet 

 Laat nagaan of de ingestelde waarde van de thermische beveiliging overeenkomt 

met stroomopname van de corresponderende motor. Dit staat  op het typeplaatje 

van de motor en op het elektrisch schema. 

4.8 Climax Line Control 

Uw ontvangstbunker is uitgerust met Climax Line Control (CLC). Hiertoe zijn aan de 

elektrokast een zoemer en een ronde stekker gemonteerd. De stekker is er, om een 

verbinding mogelijk te maken tussen de ontvangstbunker en een andere machine, 

voorzien van Climax Line Control. Deze verbinding maakt het mogelijk om op één plaats, 

meerdere machines in en uit te schakelen. De zoemer geeft een geluidssignaal, als de 

ontvangstbunker vanaf een andere machine ingeschakeld wordt.  

 

 

Dit is een waarschuwingssignaal ten teken dat de ontvangstbunker 

binnen enkele seconden in werking treedt. 

 

Voorwaarden voor het in- en uitschakelen op één plaats: 

 Alle machines in de lijn moeten voorzien zi jn van Climax Line Control. 

 Van alle machines moeten de hoofdschakelaars ingeschakeld zijn en de 

noodstopknoppen ontgrendeld. Er moeten geen thermisch uitgevallen motoren zijn.  

 De lijn moet worden afgesloten door een hallen- of boxenvuller. 

 

 

Voordat u de lijn start, dient u zich er van te overtuigen, dat het 

starten van de lijn geen gevaar op kan leveren voor personen of 

goederen. 
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Door op de startknop te drukken van een willekeurige machine in de lijn, wordt de 

gehele lijn, machine voor machine opgestart (beginnend bij de laatste machine). Door 

op een willekeurige noodstopknop te drukken, stopt de gehele lijn ineens. Wanneer 

ergens in de lijn een motor thermisch uitvalt of een hoofdschakelaar op “nul” wordt 

gezet, stoppen de voor die machine producttoevoerende machines ook. Hierdoor is 

eenvoudig de storing vast te stellen. (eerste machine die stilstaat, gerekend vanaf de 

laatste machine). 

 

 

Voordat aan een machine wordt gewerkt die wordt bestuurd door 

Climax Line Control, de noodstop indrukken en de voedingsstekker 

uit het stopcontact nemen. 

 

 

De te demonteren delen moeten goed ondersteund worden, zodat.  

deze niet zomaar naar beneden kunnen vallen. 

 

4.9 Dosimat Capaciteitsregeling 

Het Dosimat-systeem is een elektronisch gestuurde capaciteitsregeling. Het  systeem 

stuurt de aandrijving van de bodem. Met behulp van  een elektronische sensor meet het 

Dosimat-systeem de gerealiseerde capaciteit. Deze capaciteit wordt vergeleken met de 

gewenste capaciteit. Bij verschil wordt de bodemsnelheid aangepast.  

 

Door de schakelaar hand/auto (fig.2, schakelaar R) op auto te zetten wordt de 

bodemsnelheid geregeld door de Dosimat. de machine gaat na de opstart direct in deze 

functie. De regelaar gaat automatisch regelen en regelt de laatst ingestelde capaciteit.  

 

Instelling van de gewenste capaciteit gebeurt door verdraaiing van de potmeter op de 

afstandsbediening (fig.3, schakelaar Q). 

 

INVLOEDEN OP DE DOSIMAT REGELING: 

 

Positie van de ultrasone sensor 

De positie van de ultrasone sensor is van invloed op het regelgedrag van  de machine. 

Wanneer de sensor te dicht bij de uitvoer van de bodem staat, kan het gebeuren dat de 

Dosimat de productstroom niet op tijd kan regelen. Hierdoor kunnen verstoringen 

ontstaan in het regelen van een constante volumestroom.  
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Uitgangspositie ultrasone sensor. 

De ultrasone sensor moet zo afgesteld worden dat bij een lege bodem de sensor een 

bovenwaarde heeft van ca. 145cm, de onder waarde instellen op ca 70cm.  

 

Door het bereik van de sensor een andere bandbreedte te geven (verschil boven en 

onder waarde) wordt het regelgedrag beïnvloed. Door de bandbreedte kleiner te maken 

zal de regeling sneller reageren op hoogte verschillen en eerder maximaal corrigeren.  

Door de bandbreedte groter te maken wordt het regelgedrag trager.  

 

Voor een goede werking van de Dosimat is het belangrijk dat de ultrasone sensor op de 

juiste afstand ten opzichte van de uitvoer van de bodem staat. Dit is ongeveer op de 

grens van de knik. Dit geeft de Dosimat de nodige tijd de produktstroom op het juiste 

moment te regelen. 
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5 ONDERHOUD 

5.1 Machine-onderhoud 

In alle Climax machines worden uitsluitend precisie kogellagers met tweezijdige 

afdichting gemonteerd en zijn onderhoudsvrij. De zelfinstellende lagerblokken van de 

aandrijfas zijn voorzien van draadgaten voor vetnippels. Deze behoeven slechts 1x per 

seizoen te worden nagesmeerd. Dit nasmeren dient zeer voorzichtig te gebeuren, 

omdat de keerringen eruit gedrukt kunnen worden. De bodemrollenketting moet 

regelmatig worden gesmeerd. De rollen van deze ketting moeten altijd soepel en  vrij 

kunnen draaien. Wanneer er rollen vastzitten, dan moeten deze direct gangbaar worden 

gemaakt. Geen vetsmering maar met een olie nevel inspuiten. Deze ketting dient altijd 

enigszins door te hangen. De kettingen van de rollenzeef moeten regelmatig word en 

gesmeerd en gecontroleerd worden op de juiste spanning. Het oliepeil van het reservoir 

moet regelmatig gecontroleerd worden bij kamertemperatuur.  

 

 

Vervang de hydraulische olie om de 1000 draaiuren of om de twee 

jaar. Controleer het niveau iedere week. Zorg ervoor dat de 0-

afstelling van de pomp, zodanig is uitgevoerd dat deze nooit 

negatief wordt. De minimale snelheid van de bodem moet rond de 

0,4 m/min liggen. 

 

5.2 Afvoerbanden spannen 

Indien de band te slap is kan deze gespannen worden door de keerrol te verstellen. Dit 

gebeurt door de rol aan beide zijde te spannen. Controleer door ten opzichte van een 

vast punt te meten of de gespannen rol haaks in het frame staat.  

 

 

Let op: de banden mogen maximaal 0,3% van de bandlengte 

gespannen worden. 
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5.3 Machinereiniging 

Wanneer de machine wordt gereinigd met een hogedrukreiniger of met een gewone 

waterstraal, moet u er zich van bewust zijn dat de elektrokasten en de elektromotoren 

alleen spatwaterdicht zijn (volgens norm IP54). Deze onderdelen moeten dus evenals de 

lagers worden ontzien bij het reinigen met water. U kunt genoemde onderdelen 

afschermen door middel van een plastic hoes of afplakken. Na het reinigen de 

afdichtingen en / of hoes weghalen. 

5.4 Het opslaan van de machine 

Wanneer de Climax CSB gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, wordt 

sterk aanbevolen om de transportbanden van de afvoerbanden te ontspannen en de 

kettingen te smeren. 

 

5.5 Smeertabel 

Onderdeel Olievulling 

Hydraulische aandrijving 20,0 L Hydrauliekolie ISO-VG46 

Reductor bodem 2x 5,0 L Cardanolie Spirax AX 80W90 

Reductor rollenset 3,0 L Synthetische olie ISO VG 680 

Reductor afvoerbanden 0,6 L Synthetische olie ISO VG 220 



HANDLEIDING ONTVANGSTBUNKER CSB 2600 / XL / XXL   

 

 
 

- 24 - 

6 STORINGSWIJZER 

U kunt bij storingen de betreffende punten in deze gebruikershandleiding volgen met de 

opmerking dat storingen van elektrische of hydraulische aard door vakbekwaam 

personeel verholpen dienen te worden. Voor vakbekwame hulp, raadpleeg de 

importeur/dealer. 

 

STORING OORZAAK OPLOSSING 

 

1. Uitvallen van een deel van 

de machine. 

 

 

1. Thermische 

overbelasting. 

2. De motor(en) moet(en) 

een te groot koppel 

leveren. 

 

 

1. Resetten H 4.6 

2. Controleer of de 

machine mechanisch te 

zwaar belast wordt. 

 

 

2. De machine draait niet, er 

brandt een rode lamp op de 

elektrokast. 

 

1. Draairichting van de 

motoren is foutief 

ingesteld. 

 

1. Keer de draairichting 

d.m.v. de fase-omkeer 

schakelaar. 

 

3. Bodemsnelheid is 0 

 

1. Regelkraan staat dicht.  

 

1. Stel de actuator 

opnieuw af zoals 

beschereven In 

hoofdstuk 4.3 

 

4. De afvoerbanden maken 

lawaai. 

 

1. De schraper staat te 

dicht op de afvoerband. 

 

1. Schraper opnieuw 

afstellen. 

 

Voor het oplossen van overige storingen raadpleeg uw erkende Climax dealer.  
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7 GARANTIE 

Om aanspraak op garantie en nazorg te verkrijgen dient u de afleveringskwitantie 

volledig ingevuld naar de fabrikant of importeur zenden op het moment dat u de machine 

en de gebruikershandleiding in ontvangst neemt. De garantieperiode geldt voor de 

periode van 1 jaar na aflevering van de machine, bij ontvangen afleveringskwitantie. Het 

dealeroverzicht is te vinden in de bijlage van de handleiding.  

8  AFDANKEN VAN DE MACHINE 

 

Let erop dat uw machine op een verantwoorde en volgens de geldende 

overheidsbepalingen gedemonteerd wordt. Laat geen olie weglopen in het 

milieu; vang deze op en lever het in als chemisch afval.  

 

 

 

BIJLAGEN 

 

Bijlage A: Conformiteitsverklaring 

Bijlage B: Elektroschema’s 
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 BIJLAGE A: CONFORMITEITSVERKLARING 

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES 

(Richtlijn 89/392/EEG, Bijlage II, onder A) 

 

Fabrikant:  Climax International BV 

Adres:   Beneden Dwarsdiep 25 

Postbus 42 

9640 AA Veendam 

 

verklaart hiermede dat machinetype: ......CSB 2600 / XL / XXL .............……………………. 

 

- voldoet aan de bepalingen van de machinerichtlijn  

(Richtlijn 89/392/EEG, zoals laatstelijk gewijzigd) 

...voldaan................................................................................................................................. 

 

- voldoet aan de bepalingen van de laagspanningsrichtlijn  

(Richtlijn 73/23/EEG, zoals laatstelijk gewijzigd)  

...voldaan................................................................................................................................. 

 

- voldoet aan de bepalingen van de EMC-richtlijn 

(Richtlijn 89/336/EEG, zoals laatstelijk gewijzigd) 

...voldaan................................................................................................................................. 

 

- voldoet aan de bepalingen van de andere EG-richtlijnen (indien toegepast) 

...n.v.t.….................................................................................. ................................................ 

 

- voldoet aan de volgende geharmoniseerde normen (indien toegepast)  

NEN EN 60204-1, NEN-EN 292-1, NEN-EN 292-2, NEN-EN 414, DIN-EN 811, NEN-EN 418, 

NEN-EN 1050, NEN-EN 349, ISO 7000, DIN-EN 616, DIN-EN 618, DIN-EN 619, DIN-EN -

620, NEN-EN 50082-2, NEN-EN 50081-1 (Klasse B) 

 

- voldoet aan de volgende nationale technische normen en specificaties (indien toegepast)  

...n.v.t.…...................................................................................... ............................................ 

 

Plaats : Veendam 

Datum: 6-2-2013 

Paraaf:  



HANDLEIDING ONTVANGSTBUNKER CSB 2600 / XL / XXL   

 

 
 - 27 - 

BIJLAGE B: ELEKTROSCHEMA’S 
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NOTITIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


